Possui graduação em Ciências Biológicas (1987) e especialização (1990) pela Univ. Est. de Maringá, mestrado
pela Univ. Federal do Rio de Janeiro (1994), doutorado
pela Univ. Federal de São Carlos (1999) e pós-doutorado
na Smithsonian Institution (2006). Há mais de 20 anos é
bióloga da Univ. Est. de Maringá e curadora da Coleção
Ictiológica do Nupélia. Tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em Taxonomia e Sistemática, atuando
principalmente nos seguintes temas: ictiologia, sistemática, bacia do Prata, levantamento e ecologia de peixes
de água doce. Tem orientado alunos da graduação e
pós-graduação lato e stricto sensu e é revisora de vários
periódicos nacionais e estrangeiros. Atualmente também
exerce a Coordenação Científica do Núcleo de Pesquisas
em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia).

Dirceu Baumgartner
Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Univ. Est.
do Oeste do Paraná (1996), mestrado em Engenharia
Agrícola pela Univ. Est. do Oeste do Paraná (2003) e está
doutorando em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais na Univ. Est. de Maringá. Atualmente é professor
assistente da Univ. Est. do Oeste do Paraná. Tem experiência nas áreas de Engenharia Agrícola, com ênfase em
irrigação e drenagem; de Ecologia de Reservatório, com
enfase em distribuição das abundâncias de espécies de
peixes, zonação longitudinal e estabilidade ictiofaunistica em reservatório; e de Ecologia de peixes de riachos.

o que eleva os riscos de extinção global e dilui o porcentual de espécies endêmicas em
relação ao total.
Esta obra busca produzir uma fonte aglutinadora, mas sintetizada, sistematizada, especializada e atualizada das informações publicadas, até o momento, sobre a ictiofauna
do baixo rio Iguaçu, fornecendo chaves de identificação, caracterizações morfológicas,
fotos, dados sobre a biologia e distribuição geográfica das espécies registradas na região, além de um glossário com termos técnicos.

Alessandro Gasparetto Bifi
Possui graduação em Engenharia de Pesca pela Univ. Est.
do Oeste do Paraná (2005). Mestre em Ciências Ambientais pela Univ. Est. de Maringá. Tem experiência na área
de Ecologia e Zoologia, com ênfase em Taxonomia dos
Grupos Recentes, atuando principalmente nos seguintes
temas: taxonomia de peixes de água doce, rio paraná, rio
iguaçu, pesca eletrica, ecologia de riachos.

Tiago Debona
Possui graduação em Engenharia de Pesca pela Univ. Est.
do Oeste do Paraná (2005). Tem experiência na área de
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase
em Avaliação de Estoques Pesqueiros de Águas Interiores.

Vitor André Frana
Possui graduação em Engenharia de Pesca pela Univ.
Est. do Oeste do Paraná (2003). Recentemente deteve o
titulo de especialista em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Univ. Est. do Oeste do Paraná (UNIOESTE,
2007). Pós-graduando em Engenharia de Pesca e Recursos Pesqueiros pela Univ. Est. do Oeste do Paraná. Desde
Outubro de 2003 é Técnico Laboratorial pela Fundação
Universitária de Toledo. Tem experiência nas áreas de:
Conservação de Recursos Pesqueiros, com ênfase em
Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros de Águas
Interiores;

loa
df
ree

Carla Simone Pavanelli

A ictiofauna deste rio, desde os primeiros trabalhos realizados, sempre foi considerada pobre e de pequeno porte, entretanto, apresenta um elevado grau de endemismo
favorecido pelo surgimento das Cataratas do Iguaçu, que exerceram um papel fundamental neste processo. O caráter endêmico desta ictiofauna vem se reduzindo ao longo
dos anos, principalmente, devido às ações antrópicas, como a introdução de espécies,
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O rio Iguaçu nasce na confluência dos rios Atuba e Iraí, e desemboca no rio Paraná,
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e cachoeiras, como a de Salto Grande (13m), Salto Santiago (40m), Salto Osório (30m)
e as Cataratas do Iguaçu (72m), próximas à sua foz no rio Paraná.
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OS RIOS

Os rios que eu encontro
vão seguindo comigo.
Rios são de água pouca,
em que a água sempre está por um fio.
Cortados no verão
que faz secar todos os rios.
Rios todos com nome
e que abraço como a amigos.
Uns com nome de gente,
outros com nome de bicho,
uns com nome de santo,
muitos só com apelido.
Mas todos como a gente
que por aqui tenho visto:
a gente cuja vida
se interrompe quando os rios.
João Cabral de Melo Neto
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Uma linda lenda tupi-guarani explica o surgimento das Cataratas do Iguaçu. “Há muitos anos atrás, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e nem
cataratas. Em suas margens habitavam índios caingangues, que acreditavam
que o mundo era governado por M’Boy, o Deus Serpente, filho de Tupã.
O cacique da tribo, Igobi, tinha uma bela filha chamada Naipí. Devido à sua
beleza, Naipí seria consagrada ao Deus M’Boy, passando a viver somente para
seu culto. Havia, porém, entre os caingangues, um jovem guerreiro chamado
Tarobá, que, ao ver Naipí, por ela se apaixonara.
No dia em que foi anunciada a festa de consagração da bela índia, quando
o cacique e o pajé bebiam “cauim” (bebida feita de milho fermentado) e os
guerreiros dançavam, Tarobá fugiu com Naipí em uma canoa, que seguiu rio
abaixo, arrastada pela correnteza.
Quando M’Boy soube da fuga, ficou furioso. Penetrou então nas entranhas
da terra e retorcendo o seu corpo, produziu uma enorme fenda, que formou
uma catarata gigantesca. Envolvidos pelas águas dessa imensa cachoeira, os
fugitivos caíram de grande altura.
Naipí transformou-se em uma rocha abaixo da cachoeira, perpetuamente
fustigada pelas águas revoltas e Tarobá foi convertido em uma palmeira, situada à beira do abismo, condenado a contemplar eternamente sua amada sem
poder tocá-la. Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta onde
o monstro vingativo vigia, eternamente, as suas duas vítimas”.

Adaptado de: CARNEIRO JR. Renato A. (coord.). Lendas e contos populares do Paraná. Curitiba:
Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, 2005 (Caderno Paraná da Gente; 3).
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Mapa do rio Iguaçu e alguns tributários, com destaque para as Cataratas do Iguaçu
e reservatório de Itaipu (adaptado de Júlio Júnior, Bonecker e Agostinho, 1997).
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As Cataratas do Iguaçu pertencem aos mais belos e famosos saltos do
mundo. Com 1.200 m de largura acima das Cataratas, o rio Iguaçu estreitase até 65 a 100 m na fenda tectônica que forma o seu cânion. Contam-se ao
todo 272 quedas isoladas, as quais, com as enchentes, formam uma única
frente. O lado brasileiro oferece a vista mais bela e complexa das Cataratas.
Os governos brasileiro e argentino colocaram as Cataratas do Iguaçu sob
proteção da natureza, sendo que o Parque Nacional do Iguaçu abrange no
lado brasileiro uma grande área de mata nativa (Maack, 1981).
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O rio Iguaçu, conhecido em todo mundo pelas belezas de suas Cataratas, tem, como demonstrado nesse livro, outra preciosidade que deve ser reconhecida como excepcional pela humanidade: a alta taxa de endemismo de sua ictiofauna. É mostrado que 70% das espécies de peixes
nativas não são encontradas em qualquer outra parte do planeta. Isso, ao mesmo tempo em que
se constitui num privilégio para a região, é também motivo de profunda preocupação. Extinções
locais nessa bacia podem significar extinções globais, o que requer cuidados especiais nas ações
praticadas na bacia.
É amplamente reconhecido na literatura que os fatores preponderantes na extinção de espécies em águas continentais são as alterações de habitats e introduções de espécies, seguidos pela
poluição e exploração comercial dos recursos aquáticos. Infelizmente a ocupação da bacia do rio
Iguaçu está entre as mais castigadas por esses fatores. Seus trechos alto e médio recebem enormes aportes de poluição urbana e industrial, enquanto o baixo trecho encontra-se modificado
por reservatórios. Ao mesmo tempo, levantamentos realizados na bacia do rio Paraná demonstram que essa bacia comporta, proporcionalmente, o maior número de espécies introduzidas.
A participação delas, como se verá na lista de espécies dessa obra, chega a quase 30% do total.
Embora a ictiofauna do rio Iguaçu originalmente não seja muito diversa, se comparada com
outras sub-bacias do Paraná, é ainda surpreendentemente alta se considerado esse quadro de
ocupação. Urge, no entanto, o conhecimento taxonômico dessas espécies e de suas demandas
biológicas para que sejam protegidas e disponibilizadas para as próximas gerações. A presente
obra representa um passo promissor nesse sentido. Ela coloca certa ordem nas prioridades de
obtenção de subsídios para as ações de manejo e conservação da ictiofauna. O levantamento
e a descrição das espécies devem preceder os estudos de ecologia, qualquer que seja o nível
hierárquico considerado, especialmente no específico. O esforço despendido na busca do conhecimento bioecológico das espécies, empregado durante anos, tanto pelas concessionárias
hidrelétricas como pelas universidades ou pesquisadores isolados, teriam sido mais efetivos se
embasados em um conjunto de informações como o apresentado nesse volume. Há pouco mais
de uma década as espécies mais abundantes no baixo rio Iguaçu sequer tinham nome. O gênero Astyanax comportava pelo menos metade do alfabeto como designação da espécie. Grande
parte das informações ecológicas geradas permaneceu sem publicação durante anos pelo descompasso entre elas e o tempo e o esforço demandado na descrição das espécies. Em estudos
ecológicos que tenham a população como unidade de trabalho a descrição da espécie e seu
pronto reconhecimento são imprescindíveis.
Em resumo, o presente trabalho é uma iniciativa extremamente oportuna que demonstra a
sensibilidade de seus autores e apoiadores para uma demanda urgente e imprescindível da conservação da diversidade de peixes de uma fauna única.

Prof. Dr. Ângelo Antônio Agostinho
Universidade Estadual de Maringá - Nupélia
Novembro, 2011
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Mapa do Estado do Paraná, com destaque a localização
do rio Iguaçu (por Jaime Luiz Lopes Pereira).
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Desenvolvimento e preservação ambiental são conceitos que podem e devem caminhar juntos para garantir o crescimento sustentável
do nosso estado e país. O trabalho apresentado aqui deve ser valorizado por todos. Ele instrumenta a geração de conhecimentos que
forneçam subsídios para a mitigação de impactos sobre a ictiofauna,
bem como avaliações de projetos de preservação ambiental às espécies nativas e daquelas ameaçadas pela ação irracional do homem ou
pelo simples crescimento populacional.
A realização de um estudo tão detalhado e aprofundado da bacia
do Baixo Iguaçu garante aos pesquisadores, leitores, empresas e demais envolvidos uma lição de educação ambiental. Essa é mais do que
necessária para entender a importância e a necessidade de preservar a
natureza que deve ser feita por cada setor da sociedade. A consciência
ambiental é o principal mecanismo para garantir o que chamamos de
desenvolvimento sustentável.
Como entidade estadual protetora do meio ambiente, o Instituto
Ambiental do Paraná não pode deixar de apoiar e destacar iniciativas
e ações como essa. Elas garantem a disponibilidade de informações
obtidas, garantindo a melhor compreensão possível sobre a ictiofauna,
de modo que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas
para a preservação da natureza e a pesca sustentável.
Esse catálogo não esgota o assunto que é constantemente atualizado com novidades. A visão que compartilho com os leitores é a realização de mais um estudo que mostra o desenvolvimento do estado sem
promover a degradação do nosso meio ambiente.
Luiz Tarcísio Mossato Pinto
Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
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A Tractebel Energia, atenta às condições ambientais de suas áreas de
atuação, vem promovendo ações que visam fomentar o conhecimento
sobre os ecossistemas locais e desenvolver mecanismos que garantam
a qualidade ambiental, através de programas de Pesquisa e Desenvolvimento, em parceria com renomadas instituições de pesquisa.
O desenvolvimento destas ações é compatível com as práticas de
sustentabilidade adotadas pela Empresa, honrando a responsabilidade
com o meio ambiente e o compromisso com as comunidades onde
atua. Com esta filosofia, a Empresa utiliza os recursos naturais de forma
responsável e promove a geração de conhecimento, o qual se torna
público e passa a ser utilizado por universidades, instituições de pesquisa, entidades ambientais e pela comunidade em geral, ampliando
sua inserção e podendo ser aplicado na promoção de melhores condições socioambientais.
O estudo da ictiofauna do Rio Iguaçu, em sua dimensão ecológica,
demonstra-se fundamental para a sua conservação, considerando os
aspectos biológicos e os indicadores embasados nos dados obtidos
durante todos os anos de análise. Através desse estudo, a Empresa e
suas partes interessadas passam a ter uma ferramenta para elaboração
de projetos de conservação da biodiversidade local, além de possuir
um importante banco de dados sobre o assunto no período estudado.
Para a Tractebel Energia, promover o desenvolvimento de pesquisas
de ictiofauna, significa incentivar a geração de conhecimento de forma
descentralizada e participativa, assegurando um vasto campo de estudo para acadêmicos e pesquisadores da área, aqui representados pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, que passam
a utilizar os reservatórios das usinas hidrelétricas como grandes laboratórios, onde são compreendidos os fenômenos de forma ampla em
seus próprios locais de ocorrência.
Através desta e de outras iniciativas semelhantes, a Tractebel Energia reafirma seu compromisso na difusão do conhecimento e na promoção da sustentabilidade.

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Diretor Presidente da Tractebel Energia S.A
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De todas as formas conhecidas de produzir energia elétrica na escala reclamada pelo crescimento do mercado consumidor, a mais econômica, a mais limpa e a de menor impacto ambiental é, com certeza,
a força da água. Ou seja, além de insumo indispensável à manutenção
da vida, a água é, para o sistema elétrico brasileiro, o principal e mais
importante combustível.
A Copel, apoiada nos sólidos compromissos que tem com a sustentabilidade, entende que tem o dever de zelar pela higidez dos recursos
hídricos que utiliza, atuando em favor da vida e do equilíbrio ambiental
de rios e reservatórios.
Com tal objetivo, mantém programas permanentes voltados à qualidade da água, preservação e recomposição de matas ciliares e repovoamento de reservatórios, entre outros, a cargo da sua Diretoria de
Meio Ambiente e Cidadania Empresarial.
Na condição de principal rio paranaense para fins de geração de
eletricidade, o Iguaçu tem merecido atenção especial da Copel, que
acumula e coloca em prática conhecimentos produzidos por décadas
de estudos, pesquisas e ensaios de todos os aspectos e detalhes relacionados ao grande rio.
Para aprofundar as informações sobre a ictiofauna do rio Iguaçu, a
Companhia instalou em 1992, na Usina Governador Ney Braga (Segredo), a Estação Experimental de Estudos Ictiológicos. Desde então, em
parceria com várias instituições e com os dados que foram levantados
ao longo dos anos, a Copel vem gerenciando de forma harmônica o
equilíbrio da ictiofauna nos reservatórios do Iguaçu sob sua concessão.
Dessas observações resulta a constatação de que a ictiofauna do
rio Iguaçu é pouco conhecida e altamente endêmica, o que aumenta a
importância e confere um realce especial ao presente Catálogo no seu
propósito de ajudar a preencher as lacunas existentes, constituindo-se
em ferramenta importante para a identificação das espécies ocorrentes
em diversos trechos do rio.
Sob a ótica do desenvolvimento sustentável, um vetor básico nas
suas atividades, a parceria da Copel com a Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste) para a elaboração do presente livro “Peixes
do baixo rio Iguaçu” é uma demonstração exemplar de responsabilidade social e comprometimento com o equilíbrio ambiental.
Ao participar de iniciativas como esta, a Copel busca fomentar e
promover a manutenção da biodiversidade através da difusão de conhecimentos, pois sem eles não há efetividade nas ações voltadas ao
equilíbrio dos ecossistemas.

Lindolfo Zimmer
Diretor Presidente da Copel - Companhia Paranaense de Energia
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A bacia do rio Iguaçu localiza-se ao sul do Estado do Paraná, compreendendo 101 municípios, com uma população estimada de 4,5 milhões de habitantes, dos quais 79,4% correspondem à população urbana, sendo Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Pinhais,
Guarapuava, Cascavel e Francisco Beltrão as cidades mais importantes
situadas nesta bacia (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, 1997; INSTITUTO
PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2010).
No alto Iguaçu, onde se situa a região metropolitana de Curitiba, existe uma grande concentração populacional, com atividades industriais,
comerciais e de serviços, enquanto que no médio e baixo Iguaçu predomina a agropecuária, sendo as culturas de soja e trigo as com maior
destaque (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, 1997).
O rio Iguaçu é, entre os rios paranaenses, o de maior bacia hidrográfica, abrangendo uma área de aproximadamente 72.000 km², da qual
79% pertencem ao Estado do Paraná, 19% ao Estado de Santa Catarina
e 2% à Argentina (ELETROSUL, 1978). Considerando a confluência dos
rios Atuba e Iraí como seu ponto de origem, seu desnível é de 830 m,
ou seja, da altitude de 908 m nessa localidade até os 78 m na sua desembocadura no rio Paraná. Com direção geral leste-oeste, percorre
1.060 km desde suas nascentes na vertente ocidental da Serra do Mar,
até a foz, no rio Paraná (PAIVA, 1982).
A formação da bacia hidrográfica do rio Iguaçu remonta a era
mesozóica e início da paleozóica (MINEROPAR, 2010), e foi associada a movimentos escalonados do soerguimento da Serra do Mar
(HAUCK, 2009), dando origem aos três planaltos paranaenses: 1º) região de Curitiba; 2º) região de Ponta Grossa, e 3º) região de Guarapuava (MAACK, 2001). A partir dessas características geomorfológicas,
o rio Iguaçu foi também subdividido em três regiões, o alto Iguaçu,
região do 1º planalto, o médio Iguaçu, região do 2º planalto, e o baixo
Iguaçu, região do 3º planalto.
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Perfil estratigráfico do território e divisão dos
planaltos paranaenses, adaptado de Mineropar (2010).
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Segundo Ingenito, Duboc e Abilhoa (2004), o alto Iguaçu não possui definição formal de seus limites, sendo aceito que compreenda o
trecho desde suas nascentes, em Curitiba, até o início de suas corredeiras no município de Porto Amazonas. Esta região está localizada na
divisa entre o primeiro e o segundo planaltos paranaenses, onde o rio
Iguaçu corta a escarpa devoniana, em um longo trecho de corredeiras,
que se inicia com uma queda de nove metros, conhecida como Salto
Caiacanga (MAACK, 1981). O médio Iguaçu, embora não tenha seus
limites estabelecidos na literatura, é aqui considerado como o trecho
entre Porto Amazonas e União da Vitória, incluindo o rio Negro e seus
afluentes, que pertencem ao segundo planalto paranaense. A partir de
União da Vitória inicia-se o baixo Iguaçu (objeto deste estudo), que era
caracterizado pela presença de inúmeras cachoeiras, como a de Salto
Grande (13 m), Salto Santiago (40 m), Salto Osório (30 m) e as Cataratas
do Iguaçu (72 m) (MAACK, 1981), que deram origem a vários reservatórios, terminando em sua desembocadura no rio Paraná.
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Sua fisiografia original apresentava variações marcantes durante o
percurso. No primeiro planalto, apresenta meandros com amplas curvaturas e extensas várzeas, características que lhe conferem aspecto
senil. Sua entrada no segundo planalto, através da escarpa devoniana, entre Engenheiro Bley e Porto Amazonas, o transforma em rio de
grandes corredeiras (MAACK, 1981). Segundo este mesmo autor, entre os principais afluentes deste trecho, destacam-se os rios Piraquara,
Miringuava e Maurício, na margem esquerda, e Palmital, Passa Una e
Papagaio, na direita.

Salto Caiacanga
(foto cedida por Leonardo Ingenito).

do

A partir de Porto Amazonas até União da Vitória, ainda no segundo
planalto, o rio Iguaçu volta a apresentar características senis, com frequentes meandros e várzeas. Nesse trecho destacam-se os rios Potinga
e Claro, na margem direita, e Passa Dois, Negro e Timbó, na esquerda.
Abaixo de União da Vitória, o rio atravessa a escarpa mesozóica do
terceiro planalto (Serra da Boa Esperança) e apresentava, antes dos
represamentos que ocuparam a maior parte desse trecho, um aspecto
rejuvenescido, marcado por inúmeras pequenas corredeiras e cachoeiras (MAACK, 1981). Segundo este mesmo autor, nesse trecho da bacia,
os rios Jangada, Iratim, Chopim, Capanema e Santo Antônio são os
principais tributários da margem esquerda, e Areia, Jordão, Cavernoso,
Guarani, Adelaide, Tormenta, Andrada e Gonçalves Dias, os da margem
direita.
Na região das cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, o rio tem
uma largura aproximada de 1.200 m e vazão média de 1.800 m³/s,
correndo, no restante de seu curso, em um profundo cânion, até o rio
Paraná (MAACK, 1981), com um desnível de apenas sete metros.

Introdução

3

wn
loa

df

ree

Peixes do baixo rio Iguaçu

Cataratas do Iguaçu
(foto cedida por Apolônio Rodrigues).
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A bacia do rio Iguaçu apresenta clima subtropical úmido, mesotérmico, com verão quente, sem estação seca no inverno. Ao longo
de sua extensão, abrange regimes térmicos distintos: (i) até a metade
oriental do terceiro planalto, as temperaturas dos meses mais quentes
são inferiores a 22°C, registrando-se mais de cinco geadas por ano;
(ii) no trecho inferior restante, as temperaturas dos meses mais quentes superam 22°C e são registradas, no máximo, três geadas por ano
(MAACK, 1981). As precipitações médias anuais na bacia hidrográfica
do rio Iguaçu são de 1.700 mm no primeiro planalto, 1.800 mm no segundo planalto e de 1.900 mm no terceiro planalto (Azevedo, 2006).
Esta bacia teve seus cursos de água enquadrados pela portaria
020/92 (SUREHMA, 1992). Deste modo, no que se refere à qualidade
da água, quase todos os cursos de água da bacia do rio Iguaçu foram
enquadrados como de Classe 2, exceto os situados dentro dos limites de tombamento da Serra do Mar e da área de especial interesse
4
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turístico Marumbi, rio Papagaios e seus afluentes. Estes foram enquadrados na classe especial, e os cursos de água localizados no Parque
Nacional do Iguaçu, rio Gonçalves Dias e seus afluentes, rio São João e
seus afluentes, rios Ampere, Herval, Jacutinga, Itaqui, Matadouro, Peroba, Saltinho, das Flores, Passo Liso, Brinco, Jirau Alto, Jaracatiá, Avestruz, Serra, Calixto, Stingem, Piripau, Bragas, Leão, Curral das Éguas,
Areia Branca, Passinho, Vila Nova, Santa Cruz, Santana, Barreiro, Cascalhal, Faxinal (município de Rio Azul), das Antas, Faxinal (município de
São Jorge do Oeste), Trigolândia, Rodeio e Tigre foram enquadrados
como de Classe 1. Os rios Belém, Barigui e Cambuí pertencem à Classe
3 (SUREHMA, 1992).

Usina Hidrelétrica de Salto do Vau
(foto cedida pela Copel).
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Usina Hidrelétrica de Foz do Areia
(foto cedida pela Copel).
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O elevado desnível da bacia do rio Iguaçu no terceiro planalto se
constituiu em grande atrativo para o aproveitamento hidrelétrico, resultando em cinco grandes reservatórios e vários pequenos, que alteraram notavelmente seus atributos físicos, químicos e biológicos. Assim,
os grandes represamentos construídos nos últimos 36 anos transformaram as corredeiras e saltos anteriormente presentes entre União da
Vitória e Salto Caxias, em uma sequência de reservatórios que alagam
656 km². Esses aproveitamentos são responsáveis por cerca de 22,5%
de toda energia hidrelétrica produzida no Estado do Paraná, incluindo
aquela gerada pela Itaipu Binacional (42,5%, se excluída a de Itaipu). Os
principais reservatórios da calha do Iguaçu ocupam 41% de seu curso
total (JÚLIO JÚNIOR; BONECKER; AGOSTINHO, 1997).
Devido às suas características geomorfológicas e morfodinâmicas
e às relações com sua hidrografia, o cenário da bacia hidrográfica do
Iguaçu é considerado como de elevada importância ecológica. Está localizada em uma região de relevo acidentado, que forma diversos rios
e cachoeiras, influenciando enormemente a distribuição geográfica de
espécies, destacando-se entre elas, as de peixes.
As cataratas do Iguaçu parecem ter exercido um isolamento geográfico eficaz para a ictiofauna do rio Iguaçu, o que proporcionou o
elevado grau de endemismo de sua ictiofauna. Na década de 90, esse
rio teve o caráter endêmico da fauna de peixes estimado em 75% do
total das espécies (ZAWADZKI; RENESTO; BINI, 1999), que vem sendo
reduzido ao longo dos anos, principalmente devido a ações antrópicas, como a introdução de espécies não nativas (BAUMGARTNER; BAUMGARTNER; PAVANELLI; SILVA; FRANA; OLIVEIRA; MICHELON, 2006),
6
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tornando os riscos de extinção de proporções globais eminentes (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 2002). Assim, qualquer perda
nessas circunstâncias constituiria um evento irremediável. A ictiofauna
da bacia do rio Iguaçu apresenta tal peculiaridade que permitiu sua
caracterização como uma ecoregião separada da bacia do rio Paraná, por um trabalho que analisou espécies de peixes e suas distribuições em toda a biosfera (ABELL; THIEME; REVENGA; BRYER; KOTTELAT;
BOGUTSKAYA; COAD; MANDRAK; CONTRERAS BALDERAS; BUSSING;
STIASSNY; SKELTON; ALLEN; UNMACK; NASEKA; REBECCA; SINDORF;
ROBERTSON; ARMIJO; HIGGINS; HEIBEL; WIKRAMANAYAKE; OLSON;
LÓPEZ; REIS; LUNDBERG; SABAJ PÉREZ; PETRY, 2008).
Apesar de sua grande importância ecológica, a ictiofauna da bacia
vem sendo pouco estudada, apresentando problemas de ordem taxonômica e, mais que isso, a obtenção de novos dados acerca dessa fauna encontra-se ameaçada pela intensa ocupação antrópica (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 2002) e consequente mudança da paisagem local para o desenvolvimento regional. A busca de informações
acerca dessa fauna passou a ser primordial, o que tem proporcionado
um aumento no número de espécies encontradas na bacia. Os primeiros trabalhos envolvendo espécies do rio Iguaçu foram conduzidos por
Hasemann (1911a, 1911b), que descreveu 13 espécies de peixes em
sua expedição ao rio Iguaçu para descrição de espécies da flora e fauna. Severi e Cordeiro (1994) encontraram 47 espécies em um catálogo
de peixes da bacia, seguidos por Garavello, Pavanelli e Suzuki (1997),
que encontraram 52 espécies na região do reservatório de Segredo.
Baumgartner, Baumgartner, Pavanelli, Silva, Frana, Oliveira e Michelon
(2006) registraram 41 espécies na área de influência do reservatório

Usina Hidrelétrica de Foz do Jordão
(foto cedida pela Copel).

Usina Hidrelétrica do Cavernoso
(foto cedida pela Copel).
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Usina Hidrelétrica de Salto Santiago
(foto cedida por Marcos Aurélio Zanella).
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de Salto Osório, e Ingenito, Duboc e Abilhoa (2004), além de registrar
41 espécies em seu estudo de peixes da região do alto Iguaçu, relataram a existência de 84 espécies conhecidas nessa bacia hidrográfica.
Infelizmente, um porcentual crescente destas refere-se a espécies não
indígenas que têm sido capturadas na bacia por causas distintas.
Devido à grande importância em inventariar sua fauna de peixes,
diversos pesquisadores isoladamente também vêm contrinbuindo
nos últimos anos para o aumento no conhecimento da ictiofauna do
Iguaçu. Neste contexto, podem ser destacados os trabalhos de Pinna
(1992), Reis (1997), Wosiacki (1997), Lucinda e Garavello (2001), Almirón, Azpelicueta e Casciotta (2002), Azpelicueta, Casciotta e Almirón
(2002, 2003), de Pinna e Wosiacki (2003), Vitule e Abilhoa (2003), Almirón, Azpelicueta e Casciotta (2004), Casciotta, Almirón e Azpelicueta
(2004), Wosiacki e Garavello (2004), Garavello (2005), Haluch e Abilhoa
(2005), Casciotta, Almirón e Gómez (2006a, 2006b), Kullander e Ferreira
(2006), Lucinda, Ghedotti e Graça (2006), Bifi, Baumgartner, Baumgartner, Frana e Debona (2006), Buitrago-Suárez e Burr (2007), Garavello e
Shibatta (2007), Wosiacki e de Pinna (2007), Casciotta e Almirón (2008),
Ingenito, Ghazzi, Duboc e Abilhoa (2008), Wosiacki e de Pinna (2008a,
2008b), Alcaraz, Pavanelli e Bertaco (2009), Bifi, Pavanelli e Zawadzki
(2009), Pavanelli e Bifi (2009), Pavanelli e Oliveira (2009) e Garavello e
Sampaio (2010).
Os autores desse catálogo buscaram produzir uma obra sintetizada,
sistematizada, especializada e atualizada que aglutine informações taxonômicas das espécies de peixes da região do baixo rio Iguaçu, o que
até o momento era inexistente. Com o objetivo de facilitar a identificação da ictiofauna pela comunidade científica, estudantes, pescadores,
leigos interessados, gestores das áreas ambiental, turística e empresarial, foram inventariadas e redescritas 106 espécies de peixes, incluindo
as não indígenas, sendo apresentadas chaves para identificação das
espécies, suas características morfológicas e merísticas, fotos, dados
biológicos, estado de conservação, endemismo, porte, ocorrência e
status taxonômico de cada espécie.
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Usina Hidrelétrica de Salto Osório
(foto cedida por Marcos Aurélio Zanella).

Usina Hidrelétrica Foz do Chopim
(foto cedida pela Copel).
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Perfil do rio Iguaçu e seus principais reservatórios, por Jaime Luiz
Lopes Pereira (adaptado de Júlio Júnior, Bonecker e Agostinho, 1997).
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As espécies contempladas neste livro são aquelas que ocorrem na
bacia do baixo rio Iguaçu, incluindo seus afluentes e reservatórios, assim como as espécies não indígenas. Os nomes populares apresentados foram baseados em Severi e Cordeiro (1994) e em informações
dos ribeirinhos da região. Sempre que possível, são fornecidas fotos
de exemplares recém coletados de cada espécie, os quais foram posteriormente destinados para fins diversos. Algumas espécies não nativas,
cujos exemplares coletados na bacia do rio Iguaçu não estavam em
bom estado para fotografar, tiveram exemplares fotografados de lotes
de suas bacias de origem. Os exemplares fotografados de lotes catalogados e não catalogados estão relacionados nos anexos 1 e 3.
Para a caracterização morfológica das espécies, foram utilizados
os dados informados nas descrições originais e/ou em redescrições
das espécies. No entanto, quando a espécie ainda não foi descrita ou
se algum dado apresentado na descrição de uma congênere não é
apresentado na da outra, foram tomadas medidas e contagens complementares, quando possível. Os lotes dos peixes medidos estão relacionados no anexo 2 e os das espécies não indígenas, que não estão
relacionados em nenhum anexo anterior, estão listados no anexo 4.
Os dados retirados de referências encontram-se assinalados no texto
com um *, cuja fonte se encontra no final da descrição. As medidas
são apresentadas na sua maioria como proporções do comprimento
padrão (CP), com exceção das subunidades da cabeça, expressas como
proporções do comprimento da cabeça (CC).
O padrão de colorido de cada espécie foi sucintamente descrito preferencialmente de indivíduos recém-fixados, mas muitas vezes,
por indisponibilidade, foi obtido de indivíduos fixados há mais tempo,
sempre considerando pinta menor do que mancha e listra mais estreita
do que faixa. Alguns dados biológicos baseados em autores que trabalharam com as espécies na bacia do Iguaçu são apresentados sempre
metodologia
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indígena nativa

não indígena
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indígena endêmica

ree

que disponíveis. O símbolo L50 corresponde ao comprimento padrão
em que 50% dos indivíduos estão aptos a se reproduzir. Comentários
acerca do status taxonômico de algumas espécies e outras informações relevantes são igualmente fornecidos.
Informações adicionais das espécies referem-se ao endemismo na
bacia do rio Iguaçu:

À ocorrência da espécie na bacia do baixo rio Iguaçu:

facilmente
encontrada

restrita a poucas
localidades

raramente
encontrada
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E ao porte, em relação às espécies da bacia do rio Iguaçu: pequeno,
comprimento padrão menor do que 200 mm; médio, entre 200 e 400
mm e grande, maior do que 400 mm.

pequeno

médio

grande

do

Convém salientar que espécies não indígenas foram incluídas neste
manual para permitir a sua identificação pelos leitores. Entretanto, tendo em vista uma série de imprevisibilidades quando da transposição
de espécies entre bacias e/ou continentes, que incluem a competição
com espécies nativas, podendo causar até extinções locais, alteração
do habitat, introdução de doenças e parasitos, hibridização, além da
incerteza sobre o seu sucesso, entre outros, acreditamos que esta prática deve ser sempre desencorajada, a fim de manter a biodiversidade
natural o mais íntegra possível, para que possa ser conhecida, estudada e conservada para as gerações futuras.
Abreviaturas institucionais utilizadas são: Copel, Companhia Paranaense de Energia; Gerpel, Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia; MCP, Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul; MHNCI, Museu de História Natural do Capão de Imbuia; MZUSP, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; NUP, Coleção Ictiológica do Nupélia; Nupélia,
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Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura; UEM,
Universidade Estadual de Maringá; Unioeste, Universidade Estadual
do Oeste do Paraná.
Descrição dos dados morfomerísticos
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Medidas
As medidas foram tomadas, sempre que possível, do lado esquerdo
do peixe. A seguir é apresentada a descrição de cada medida, assim
como algumas abreviaturas utilizadas ao longo do texto.
• Altura da cabeça – distância medida transversalmente na região
mais alta da cabeça;
• Altura do corpo – distância medida transversalmente na região
mais alta do corpo, exceto para Loricariidae, onde foi medida a
partir do osso occiptal;
• Altura do pedúnculo caudal – distância medida transversalmente
na parte mais baixa do pedúnculo caudal;
• Comprimento da base da nadadeira adiposa – distância entre as
inserções anterior e posterior da nadadeira adiposa;
• Comprimento da base da nadadeira anal – distância entre as inserções do primeiro e último raios da nadadeira anal;
• Comprimento da cabeça (CC) – distância entre as extremidades
anterior do focinho e súpero-posterior do opérculo, excluindo a
membrana opercular, exceto para os Loricariidae, onde foi medida a distância da extremidade superior do focinho à extremidade
do osso occiptal;
• Comprimento da cauda – distância da origem do último raio da
nadadeira anal até a extremidade da cauda (Gymnotidae), ou da
nadadeira caudal em Apteronotidae;
• Comprimento da nadadeira peitoral – distância medida da origem da nadadeira peitoral até a extremidade do seu raio mais
longo (Gymnotidae);
• Comprimento do barbilhão maxilar – distância da base do barbilhão maxilar até a sua extremidade distal;
• Comprimento do barbilhão nasal – distância da base do barbilhão
nasal (narina) até a sua extremidade distal (Trichomycteridae);
• Comprimento do barbilhão rictal – distância da base do barbilhão
rictal (queixo) até a sua extremidade distal (Trichomycteridae);
• Comprimento do acúleo da nadadeira dorsal – distância da origem do acúleo da nadadeira dorsal até sua extremidade distal
(Callichthyidae);
• Comprimento do acúleo da nadadeira peitoral – distância
da origem do acúleo da peitoral até sua extremidade distal
(Loricariidae);
metodologia
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• Comprimento do focinho até a nadadeira anal (CFA) – distância
entre a extremidade anterior do focinho e a origem do último
raio da nadadeira anal;
• Comprimento do gonopódio – distância da origem do gonopódio até sua extremidade distal;
• Comprimento do pedúnculo caudal – distância entre a origem
do último raio da nadadeira anal e a extremidade posterior da
coluna vertebral, percebida ao se curvar a nadadeira caudal para
os lados;
• Comprimento do primeiro raio da nadadeira dorsal – distância da
origem do primeiro raio da nadadeira dorsal até sua extremidade
distal (Loricariidae);
• Comprimento padrão (CP) – distância entre a extremidade anterior do focinho e a extremidade posterior da coluna vertebral,
evidenciada ao se curvar a nadadeira caudal para os lados;
• Comprimento pré-nadadeiras – distância entre a extremidade
anterior do focinho e a origem do primeiro raio das nadadeiras
dorsal, anal, peitoral e pélvica;
• Comprimento total (CT) – distância entre a extremidade anterior
do focinho e a extremidade posterior da cauda (Gymnotidae);
• Comprimento do focinho – distância entre a extremidade anterior do focinho e a borda anterior do olho, excluindo a membrana orbital;
• Distância interorbital – menor distância entre as órbitas;
• Diâmetro orbital – maior distância longitudinal entre as bordas
anterior e posterior do olho;
• Largura da boca – medida horizontal da fenda bucal (Gymnotidae);
• Largura do dentário – comprimento da área que contém dentes
na hemissérie esquerda do dentário (Ancistrus).

Contagens

do

• Cúspides dos dentes – número de cúspides dos dentes sinfisianos das séries interna e externa do pré-maxilar;
• Dentes do maxilar – número total de dentes do osso maxilar,
sendo apresentado o maior número, caso diferente entre os dois
lados;
• Dentes do pré-maxilar – número de dentes da hemissérie, sendo
apresentado o maior número, caso haja diferenças entre os dois
lados;
• Dentes do dentário – número de dentes da hemissérie do dentário, sendo apresentado o maior número, caso haja diferenças
entre os dois lados;
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• Escamas da linha lateral – número de escamas perfuradas na linha lateral;
• Escamas da linha longitudinal – número de escamas do final do
opérculo até a base da nadadeira caudal, da série que contém a
linha lateral (Loricariidae), ou a do meio do corpo, quando a linha
lateral é ausente (Atherinopsidae);
• Escamas da linha transversal abaixo da linha lateral – número de
séries longitudinais de escamas abaixo da linha lateral, na vertical
da origem da nadadeira pélvica;
• Escamas da linha transversal acima da linha lateral – número de
séries longitudinais de escamas acima da linha lateral, na região
mais alta do corpo, geralmente coincidindo com a origem da
nadadeira dorsal;
• Escamas do ramo inferior da linha lateral – número de escamas
perfuradas no ramo inferior da linha lateral (Cichlidae);
• Escamas do ramo superior da linha lateral – número de escamas
perfuradas no ramo superior da linha lateral (Cichlidae);
• Placas da série lateral – número de placas da série que contém a
linha lateral (Loricariidae);
• Placas da série lateral superior – número de placas da série lateral
superior (Callichthyidae);
• Placas da série lateral inferior – número de placas da série lateral
inferior (Callichthyidae);
• Placas pré-dorsais – número de placas após o processo supraoccipital até a origem da nadadeira dorsal;
• Placas na base da dorsal – número de placas na base dos raios da
nadadeira dorsal (Loricariidae);
• Quilha ventral – número de escamas modificadas em espinhos
simples, seguido pelo número de espinhos pares, contados da
região anteroventral do corpo até a origem da nadadeira anal
(Serrasalmidae);
• Raios da nadadeira caudal – número total de raios da nadadeira
caudal, excetuando-se os procorrentes (Apteronotidae);
• Raios das nadadeiras – número total de raios das nadadeiras
(dorsal, peitoral, pélvica e anal), com exceção de Characiformes,
onde os raios são apresentados de maneira separada, considerando os raios indivisos e os ramificados;
• Raios indivisos – número de raios moles, não ramificados (Characiformes), anteriores ao espinho das nadadeiras (Cyprinus), representados por algarismos romanos minúsculos (i).

metodologia
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Classificação das espécies da bacia do baixo rio Iguaçu seguindo
Nelson (2006) para ordens, Cyprinidae, Centrarchidae e famílias de Siluriformes, e Reis, Kullander e Ferraris (2003) para demais famílias, com
exceção de Characidae e Serrasalmidae, que seguem Mirande (2009).
CYPRINIFORMES

Cyprinidae
			Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
			Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
			Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
			Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
Characiformes

do

Parodontidae
			Apareiodon vittatus Garavello, 1977
Curimatidae
			Cyphocharax cf. santacatarinae (Fernández-Yépez, 1948)
			Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
Prochilodontidae
			Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)
Anostomidae
			Leporinus aff. elongatus Valenciennes, 1850
			Leporinus friderici (Bloch, 1794)
			Leporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988
			Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1837)
			Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915

Classificação
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Crenuchidae
			Characidium sp. 1
			Characidium sp. 2
Serrasalmidae
			Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887)
Characidae
			Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000
			Astyanax bifasciatus Garavello & Sampaio, 2010
			Astyanax dissimilis Garavello & Sampaio, 2010
			Astyanax gymnodontus (Eigenmann, 1911)
			Astyanax gymnogenys Eigenmann, 1911
			Astyanax jordanensis Alcaraz, Pavanelli & Bertaco, 2009
			Astyanax longirhinus Garavello & Sampaio, 2010
			Astyanax minor Garavello & Sampaio, 2010
			Astyanax serratus Garavello & Sampaio, 2010
			Astyanax sp. 1
			Astyanax sp. 2
			Gênero indeterminado sp.
			Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911
			Oligosarcus longirostris Menezes & Géry, 1983
Salmininae
			Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
Bryconinae
			Brycon hilarii (Valenciennes, 1850)
Stevardiinae
			Bryconamericus ikaa Casciotta, Almirón & Azpelicueta, 2004
			Bryconamericus pyahu Azpelicueta, Casciotta & Almirón, 2003
			Bryconamericus sp.
			Cyanocharax aff. alburnus (Hensel, 1870)
			Mimagoniates microlepis (Steindachner, 1877)
Erythrinidae
			Hoplias sp. 1
			Hoplias sp. 2
SILURIFORMES

do

Trichomycteridae
			Trichomycterus castroi de Pinna, 1992
			Trichomycterus crassicaudatus Wosiacki & de Pinna, 2008
			Trichomycterus davisi (Haseman, 1911)
			Trichomycterus igobi Wosiacki & de Pinna, 2008
			Trichomycterus mboycy Wosiacki & Garavello, 2004
			Trichomycterus papilliferus Wosiacki & Garavello, 2004
			Trichomycterus plumbeus Wosiacki & Garavello, 2004
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			Trichomycterus stawiarski (Miranda Ribeiro, 1968)
			Trichomycterus taroba Wosiacki & Garavello, 2004
			Trichomycterus sp. 1
			Trichomycterus sp. 2
Callichthyidae
			Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
			Corydoras carlae Nijssen & Isbrücker, 1983
			Corydoras ehrhardti Steindachner, 1910
			Corydoras aff. paleatus (Jenyns, 1842)
			Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Loricariidae
		Neoplecostominae
			Neoplecostomus sp.
			Pareiorhaphis cf. parmula Pereira, 2005
		Hypoptopomatinae
			Hisonotus yasi (Almirón, Azpelicueta & Casciotta, 2004)
			Hisonotus sp.
		Loricariinae
			Loricariichthys cf. melanocheilus Reis & Pereira, 2000
			Loricariichthys cf. rostratus Reis & Pereira, 2000
			Rineloricaria maacki Ingenito, Ghazzi, Duboc & Abilhoa, 2008
		Hypostominae
			Ancistrus abilhoai Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
			Ancistrus agostinhoi Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
			Ancistrus mullerae Bifi, Pavanelli & Zawadzki, 2009
			Ancistrus sp.
			Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)
			Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836
			Hypostomus derbyi (Haseman, 1911)
			Hypostomus myersi (Gosline, 1947)
Heptapteridae
			Heptapterus sp.
			“Pariolius” hollandi (Haseman, 1911)
			“Pariolius” sp.
			Rhamdia branneri Haseman, 1911
			Rhamdia voulezi Haseman, 1911
			Rhamdia sp.

do

Ictaluridae
			Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)
Auchenipteridae
			Glanidium ribeiroi Haseman, 1911
			Tatia jaracatia Pavanelli & Bifi, 2009
Clariidae
			Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

Classificação
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Pimelodidae
			Pimelodus britskii Garavello & Shibatta, 2007
			Pimelodus ortmanni Haseman, 1911
			Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829)
			Pseudoplatystoma reticulatum Eigenmann & Eigenmann, 1889
			Steindachneridion melanodermatum Garavello, 2005

df

Gymnotidae
			Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1839)
			Gymnotus sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999
Apteronotidae
			Apteronotus ellisi (Arámburu, 1957)
			Apteronotus sp.
ATHERINIFORMES

Atherinopsidae
			Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)
CYPRINODONTIFORMES
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Poeciliidae
			Cnesterodon omorgmatos Lucinda & Garavello, 2001
			Phalloceros harpagos Lucinda, 2008
Anablepidae
			Jenynsia diphyes Lucinda, Ghedotti & Graça, 2006
			Jenynsia eigenmanni (Haseman, 1911)
SYNBRANCHIFORMES

Synbranchidae
			Synbranchus marmoratus Bloch, 1795
PERCIFORMES

do

Centrarchidae
			Micropterus salmoides (Lacépede, 1802)
Cichlidae
			Australoheros angiru Říčan, Piálek, Almirón & Casciotta, 2011
			Australoheros kaaygua Casciotta, Almirón & Gómez, 2006
			Cichla kelberi Kullander & Ferreira, 2006
			Cichlasoma paranaense Kullander, 1983
			Crenicichla iguassuensis Haseman, 1911
			Crenicichla tesay Casciotta & Almirón, 2008
			Crenicichla yaha Casciotta, Almirón & Gómez, 2006
			Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)
			Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
			Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)
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Do total de 106 espécies incluídas neste manual, se considerarmos as
muitas não-indígenas, que ocorreram esporadicamente, com exceção de
Odontesthes bonariensis, 28,3% delas corresponderiam a estas espécies,
diminuindo a taxa de endemismo da ictiofauna para 50%. Entretanto, este
valor deve ser calculado considerando apenas as espécies indígenas, mais
O. bonariensis, única não indígena já estabelecida na bacia. Desta maneira,
o porcentual de endemismo ictiofaunístico do Iguaçu é de 69,7%, contra
30,3% de indígenas não endêmicas, mais O. bonariensis, que corresponde
a 0,9% do total de espécies relacionadas neste manual. Este valor
corresponde ao informado por Abell, Thieme, Revenga, Bryer, Kottelat,
Bogutskaya, Coad, Mandrak, Contreras Balderas, Bussing, Stiassny, Skelton,
Allen, Unmack, Naseka, Rebecca, Sindorf, Robertson, Armijo, Higgins,
Heibel, Wikramanayake, Olson, López, Reis, Lundberg, Sabaj-Pérez e Petry
(2008), que classificaram a bacia do Iguaçu acima das Cataratas como
contendo entre 51 e 71% de espécies endêmicas e por isso a consideraram
uma ecorregião separada do restante da bacia do rio Paraná.
Em um catálogo sobre as espécies de peixes de água doce do Brasil,
Buckup, Menezes e Ghazzi (2007) listaram apenas 22 das espécies
indígenas listadas aqui como ocorrentes na bacia do rio Iguaçu. Como
aquele catálogo foi elaborado por diferentes autores para cada capítulo
correspondente às famílias de peixes, das 52 espécies não listadas por eles,
algumas foram descritas depois, outras não foram citadas, mas também
muitos autores não consideram a bacia do Iguaçu separadamente da bacia
do rio Paraná.
Garavello, Pavanelli e Suzuki (1999) realizaram um levantamento das
espécies capturadas pelo Nupélia em três anos de monitoramento após a
formação do reservatório de Segredo, onde listaram 52 espécies de peixes
acima das Cataratas do Iguaçu. Destas, Astyanax sp. F e Psalidodon sp.
foram consideradas como uma única espécie, Astyanax gymnodontus, por
Pavanelli e Oliveira (2009). Sendo assim, ao se comparar a lista de espécies
apresentada aqui com aquela (op. cit.), percebe-se um incremento de 50
espécies, ou seja, mais de 100%. Algumas identificações foram alteradas ao
longo dos anos, várias espécies chamadas de sp. na lista de Segredo, hoje,
já possuem nomes formais, mas cerca de metade das espécies que foram
acrescentadas aqui correspondem a não indígenas. A despeito de todas
elas estarem sendo capturadas esporadicamente na bacia, provenientes
principalmente de escapes de pisciculturas, este dado é alarmante e merece
ser considerado em elaborações de estratégias conservacionistas para a
bacia do baixo rio Iguaçu. O equilíbrio natural entre as espécies indígenas
já tem sido completamente modificado pelas alterações de habitats
causados pela construção das hidrelétricas, e a presença de espécies não
indígenas deve ser evitada a qualquer preço, sob pena de ser mais um
fator de grande risco para uma ictiofauna endêmica e, ainda atualmente,
pouco estudada sob diferentes pontos de vista.
Classificação
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Chave para gêneros do baixo rio
Iguaçu, com categorias superiores
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Abertura
branquial única

Espinhos dorsais

Linha lateral
superior

Nadadeira
peitoral

Espinhos anais

Escamas sobre a porção
proximal dos raios
Nadadeira
dorsal
Nadadeira
caudal
Linha lateral
inferior
Nadadeira anal
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Nadadeira pélvica
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chave de gêneros

Espinho não pungente
Espinho pungente
Raio inteiro
Raio ramificado

Uma única abertura branquial pequena,
situada atrás da cabeça, na região mediano-ventral;
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corpo serpentiforme (Synbranchiformes)_________________Synbranchus (Synbranchidae)
p. 167
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1’. Um par de aberturas branquiais; corpo não serpentiforme______________________ 2

2.

Raios anteriores da nadadeira dorsal e da anal
transformados em espinhos pungentes (Perciformes)_________________________ 3
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2’. Nadadeiras dorsal, anal e pélvica, quando presentes, sem
espinhos (ou apenas com um dos raios transformado em
acúleo, ou parcialmente intumescido, mas não pungente)_____________________ 10

Chave de gêneros
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Linha lateral
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Linha lateral
superior

Lóbulo branquial

Ramo superior
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Ramo inferior
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chave de gêneros

Linha lateral
inferior

Arco branquial

